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INLEIDING
We staan met zijn allen voor een aantal grote uitdagingen. Op mondiaal niveau hebben we te
stellen met grote crises zoals (de gevolgen van) de coronapandemie, de klimaatcrisis, de
woningnood en de komst van vluchtelingen. Maar ook op kleinere schaal staan we als de stad
Maassluis voor een aantal flinke opdrachten.
Als we willen dat onze kinderen en kleinkinderen nog even vrij, welvarend, groen en gezond
kunnen leven als wij, dan zullen we nú iets moeten veranderen aan de manier waarop we met
energie en spullen omgaan.
Dit lijken allemaal enorme uitdagingen, die niet door één mens of één gemeente zijn op te
lossen. Maar juist op lokaal niveau kunnen we de nodige verandering in beweging zetten.
GroenLinks Maassluis heeft daarom 5 speerpunten opgesteld. Dit zijn wat ons betreft de
belangrijkste onderwerpen waar we in onze gemeente aan kunnen werken om een groenere,
gezondere en gelijkere gemeente te vormen.
In dit verkiezingsprogramma leest u wat onze belangrijkste actiepunten zijn op de gebieden
Wonen, Groen & Bereikbaar, Gelijkheid, Zorg & Gezondheid en Energietransitie. We proberen
hierbij onze naam echt eer aan te doen: we kiezen voor een groen (duurzaam, met ruimte voor
mens én natuur) en links (gelijke kansen voor iedere Maassluizer) programma.
In de tweede helft van dit verkiezingsprogramma vindt u onze standpunten op een aantal andere
thema’s. Deze thema’s zijn niet direct onder de 5 “speerpunten” te scharen, maar zijn daarom
niet minder belangrijk voor de toekomst van Maassluis!
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SPEERPUNTEN
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1. WONEN
Situatie
Prettig kunnen wonen is een grondrecht. Toch kan nu niet iedereen aan een woning komen. Er
zijn te weinig woningen in Nederland. Helaas geldt dat ook voor Maassluis.
De wachtlijsten voor sociale woningbouw zijn enorm, waardoor starters en mensen met een laag
inkomen nauwelijks aan een woning kunnen komen. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd
verdubbeld. En er is een tekort aan woningen voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig
kunnen of willen wonen.

Visie
GroenLinks wil dat er veel meer woningen gebouwd worden. Vooral betaalbare woningen voor de
mensen die nu de grootste moeite hebben om een geschikt huis te vinden. Dat zijn dus sociale
huurwoningen en betaalbare koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens.
Daarnaast moet er ánders gebouwd worden. In Maassluis was er de laatste jaren een mismatch
tussen vraag en aanbod. Er werden voornamelijk dure huizen gebouwd. Tegelijkertijd werden
sociale huurappartementen gesloopt.
Door de inzet van GroenLinks worden er nu juist meer sociale huurwoningen gebouwd. Maar we
zijn er nog lang niet. Het tekort wordt alleen maar groter. Daarom zet GroenLinks in op
stadsverdichting. We willen meer de hoogte in bouwen, zodat er ruimte blijft voor het groen.
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Ook moet er bij het bouwen rekening worden gehouden met de wensen van verschillende
doelgroepen. Zodat studenten, jongeren, starters, gezinnen én senioren makkelijker kunnen
doorstromen wanneer hun gezinssituatie en wooneisen veranderen.
Een betaalbare woning voor iedereen wordt de norm in Maassluis.
Actiepunten
•

Bij nieuwbouw komen er minimaal 35% sociale huurwoningen, en 20% woningen in het
middensegment (betaalbare koopwoningen en middeldure huurwoningen).

•

Er wordt ‘dichter’ gebouwd: meer (kleinere) woningen per project, en waar mogelijk meer
de hoogte in.

•

Woningbouwprojecten worden zo snel mogelijk uitgevoerd.

•

Nieuwe woningen worden beter afgestemd op de woonwensen van verschillende
doelgroepen. Er komen meer woningen voor jongeren, singles en ouderen. Denk aan
studio’s, tiny houses of een ‘knarrenhof’.

•

Woningen zijn geen handelswaar. Daarom voeren we een zelfbewoningsplicht en een antispeculatiebeding in voor koopwoningen. Wel moet het mogelijk blijven om
studentenwoningen te verhuren. Het uitbuiten van huurders moet worden aangepakt.

•

Een huurplafond en een maximale huurstijging voor de vrije sector worden ingevoerd.

•

We investeren in gemengde wijken.

•

Als woningbouw niet meteen mogelijk is op een locatie die wel een woonfunctie moet
krijgen, wordt het mogelijk gemaakt om tijdelijke huisvesting te realiseren. Denk aan
tijdelijke woonunits, tiny houses en flexwoningen.

•

Woningcorporaties moeten sloopflats langer aanhouden, zodat leeggekomen woningen
tijdelijk kunnen worden verhuurd.

•

Er mag alleen gesloopt worden als er evenveel of meer woningen voor terugkomen op
dezelfde locatie.

•

De Zaneveld-flats mogen alleen worden gesloopt als hiervoor evenveel woningen worden
teruggebouwd in hetzeflde segment (sociale huur) en dezelfde doelgroepen (dus niet alleen
senioren).

•

Waar mogelijk worden lege bedrijfs-, winkel- en kantoorpanden omgevormd tot woningen.

•

Bereikbaarheid is belangrijk bij de keuze voor een woning. Daarom investeren we in goede
fietspaden, deelvervoer en regelmatige OV-verbindingen.

•

Woningbouw mag niet ten koste gaan van onze groene parken.

•

De parkeernorm (aantal verplichte parkeerplaatsen per woning) gaat omlaag. Niet iedere
doelgroep en iedere locatie vraagt immers om 2 auto’s voor de deur. Zo blijft er meer plek
over voor groen en speelplekken.

•

Dakloze mensen krijgen een dak boven hun hoofd, en structureel hulp bij de aanpak van
hun problemen.

•

Burgers en bewonerscommissies worden actief betrokken bij bouwplannen en bij de
verbetering van hun eigen woonomgeving.
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•

Er komt een overzichtelijke, actuele website waarop alle bouwplannen binnen de gemeente
Maassluis worden uitgelegd.

•

Rond en langs de metrolijn komen studentenwoningen. Deze doelgroep kan nu praktisch
nergens terecht in Maassluis.

•

De garages en vrachtwagen-parkeerplaatsen op A-locaties langs de metrolijn maken plaats
voor woningen. Uiteraard wordt er voor de huidige gebruikers een alternatieve plek gezocht
en worden onkosten vergoed.

•

Op de grasvelden bij station West en de Koningshoek komen woningen. Bij voorkeur een
iconische woontoren met goedkopere én duurdere koop- én huurappartementen, een
levendige ‘plint’ vol horeca, en een openbaar dakterras als toeristische trekpleister.

•

In Het Wilgenrijk en op De Kade komt meer hoogbouw, zodat er meer woonruimte komt en
er toch ruimte overblijft voor het groen. Ook in deze gebieden komen meer sociale
huurwoningen, middeldure huurwoningen en betaalbare koopwoningen.

•

De Kapelpolder moet snel herontwikkeld worden tot woongebied. Met de pandeigenaren
moet de gemeente oplossingen zoeken.

•

Een bedrijf gespecialiseerd in industriële reiniging zoals Vecom past niet midden in een
woonwijk, omdat er wordt gewerkt met gevaarlijke producten. De gemeente moet actief op
zoek naar een locatie voor dit bedrijf op een veiliger plaats buiten het wooncentrum van
Maassluis.

•

Bij de Spechtstraat komt er op de appartementen minimaal 1 woonlaag bij, zodat een
woongroep mogelijk wordt.

•

Er komt meer huisvesting voor arbeidsmigranten en statushouders. Ook zij hebben te maken
met het woningtekort en vaak schrijnende situaties. De gemeente Maassluis moet hierbij ook
het Westland op zijn schouders tikken. In die gemeente werken nu veel arbeidsmigranten,
maar er zijn te weinig woningen voor deze mensen, waardoor zij naar randgemeenten zoals
Maassluis moeten uitwijken.

•

De gemeente gaat beter samenwerken met andere gemeenten om woningbouw te
versnellen.

•

De gemeente stimuleert het gebruik van regentonnen en stelt deze beschikbaar aan
inwoners. Hiermee wordt het rioolstelsel ontzien en wordt minder drinkwater gebruikt om
plantjes te begieten.

•

Steeds meer particuliere tuinen worden “onderhoudsarm” gemaakt door ze grotendeels te
betegelen. Hierdoor krijgt de stadsnatuur te weinig ruimte, en raakt het riool bij (zware)
regenbuiten overbelast. Gemeente Maassluis moet meer ruchtbaarheid geven aan promotieacties zoals Operatie Steenbreek (waarbij bewoners tegels kunnen inruilen voor plantjes), en
stelt gratis boompjes en planten beschikbaar voor mensen die hun tuin willen vergroenen.

•

De daken van nieuwbouw worden verplicht functioneel ingericht. Bijvoorbeeld met een
groen dak, zonnepanelen of een dakterras. Kale daken zijn zonde van de ruimte.

•

Maassluis moet vóórlopen op de landelijke bouwnormen, en nu al inzetten op de hoogst
haalbare duurzaamheidsnormen. ‘Nul op de meter’-woningen worden de nieuwe standaard
bij de nieuwbouw.
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•

Nieuwbouwwoningen mogen geen open haard meer krijgen. Overlast van bestaande open
haarden wordt teruggedrongen door voorlichting over rook-arm stoken. Stoken wordt
verboden als het windstil is.
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2. GROEN & BEREIKBAAR
2.1 Mobiliteit
Situatie
We willen allemaal zo snel en comfortabel mogelijk komen waar we zijn moeten. Het aantal
kilometers dat de gemiddelde Nederlander per dag aflegt, neemt al jaren toe. We wonen steeds
verder van ons werk, en maken steeds meer pleziertochtjes.
Mobiliteit staat voor veel mensen gelijk aan vrijheid. Maar helaas kunnen al die reisbewegingen
ook voor overlast en zelfs gevaar zorgen; parkeerproblemen, luchtvervuiling, files en helaas ook
verkeersslachtoffers.

Visie
Maassluizers moeten zich vrij voelen om te bewegen, zonder daarbij overlast te veroorzaken voor
andere (buurt)bewoners of het milieu. Daarom zet GroenLinks Maassluis vooral in op duurzame
vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelauto’s, elektrisch rijden en het OV.
Snelheid is niet altijd de belangrijkste overweging; je prettig kunnen voortbewegen staat voorop.
Iedereen moet zich veilig voelen in de buitenruimte; jong én oud.
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Actiepunten
•

Er komen snel meer laadpalen bij openbare parkeervakken. De gemeente maakt ruimte voor
verschillende aanbieders. Op centrale plekken, zoals bij de Koningshoek, komen
snellaadpalen in combinatie met zonnedaken.

•

De fiets-infrastructuur wordt grondig en structureel verbeterd. Slecht wegdek wordt op tijd
vervangen en onderhouden. Fietspaden worden waar nodig verbreed, geasfalteerd,
obstakelvrij en overzichtelijker gemaakt.

•

Kruispunten worden ingericht met slimme stoplichten met sensoren. Wandelaars en fietsers
krijgen voorrang bij slecht weer.

•

Zowel recreatief als snel fietsverkeer verdient aandacht. Voor doorgaand fietsverkeer wordt
de Metropolitane Fietsroute zonder verdere vertraging aangelegd. Voor lokaal fietsverkeer
komen veilige fietsstraten van oost naar west, langs winkels en scholen.

•

Maassluis behoudt en creëert goede OV-verbindingen. Dag en nacht. Binnen Maassluis, maar
ook tussen Maassluis en Westland/Delft/Rotterdam/Den Haag. Zelfs wanneer dit niet
rendabel is voor het OV-bedrijf. Bus 126 rijdt vanaf metrostation West weer door naar de
Steendijkpolder.

•

Maassluis krijgt een hoogwaardige sneltramverbinding, waardoor het mogelijk wordt om snel
van Maassluis, via het Westland, naar Den Haag te reizen.

•

Maassluise minima en 65+’ers kunnen gratis gebruikmaken van Openbaar Vervoer.

•

De gemeente stimuleert het gebruik van deel-auto’s en -scooters.

•

De parkeernorm (aantal verplichte parkeerplekken per woning) gaat omlaag bij nieuwbouw.
Bij het ontwerp van nieuwe wijken wordt een mobiliteitsplan gemaakt, dat niet alleen
parkeerplekken, maar ook deelauto’s, OV en fietsverkeer omvat.

•

Om de veiligheid van alle verkeersdeelnemers te kunnen garanderen, moet de snelheid van
het gemotoriseerd verkeer omlaag. Doorgaand verkeer wordt buiten de woonwijken geleid.
Alle woonwijken worden 30km-zones, waar auto’s te gast zijn.

•

De Lijsterlaan wordt een fietsstraat (waar fietsers voorrang hebben en auto’s te gast zijn),
zodat jong én oud zich veilig voelt op straat.

•

Het oude centrum van Maassluis heeft een groot mobiliteitsprobleem; met name op de
doorgaande route PC Hooftlaan – Lange Boonestraat – Wagenstraat stroomt het verkeer
slecht door, de straat wordt als onveilig en onprettig ervaren, en staat bij hoosbuien
regelmatig blank. Het gehele centrum van Maassluis moet daarom grondig worden
heringericht. Hierbij kunnen oplossingen zoals éénrichtingsverkeer, meer groen en
voetgangersgebieden, en fietsstraten worden ingezet.

•

Op de Noordvliet worden parkeerplekken ingericht als recreatief gebied, met terrassen,
groen en fietsenstallingen. Hiermee wordt het wandel- en recreatiegebied van het oude
centrum uitgebreid.

•

De Prinses Julianalaan wordt ingericht als éénrichtingsstraat met 30 km/u als
maximumsnelheid. Zo hoeven de bomen niet gekapt te worden om plaats te maken voor de
Metropolitane Fietsroute. Deze kan dan komen op de andere weghelft. Nieuwbouwwijk De
Kade wordt ontsloten via de Vlaardingsedijk en langs metrostation Centrum.
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•

Hardrijders worden structureel aangepakt door meer controles op plekken waar vaak te hard
gereden wordt.

•

In overleg met de scholen worden de belangrijkste schoolroutes extra onder de loep
genomen. Kinderen moeten veilig naar hun eigen school kunnen lopen of fietsen.
Autoverkeer rond de scholen (ook van ouders) wordt ontmoedigd.

•

Langzaam en snelverkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.

2.2 Gezond eten
Situatie
Gezond eten hoort bij een gezonde levensstijl, en kan lichamelijke en zelfs mentale klachten
voorkomen. Maar we weten als burger en als consument nog veel te weinig over wat écht
gezond is en bij ons lichaam past. Een halfjaarlijkse check-up bij de tandarts is heel normaal in
Nederland, een bezoek aan de diëtist is dat niet. In de supermarkt liggen de schappen vol met te
vette, te zoute en te zoete producten.
Visie
Goed en gezond eten moet makkelijker en goedkoper worden. Daarbij moeten Maassluizers (van
jongs af aan) toegang krijgen tot (informatie over) gezond eten.
Gezond eten is niet alleen gezond voor onszelf, maar ook goed voor de natuur. We stimuleren
daarom lokale, duurzame voedselproductie. Denk aan seizoensgebonden, biologisch, en
plantaardig voedsel.
Daarnaast is eten ook een hele persoonlijke en vaak cultuur-gebonden keuze. We gaan daarom
uit van het stimuleren van het goede, niet van het verbieden van ongezonde keuzes.
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Actiepunten
•

De gemeente ondersteunt lokale voedselinitiatieven en (educatieve) projecten, zoals
voedselbossen, pluktuinen, voedselcoöperaties, schaapskooien en natuureducatie. Hierbij ligt
de focus niet alleen op gezondheid, maar ook op de gemeenschapsfunctie.

•

Scholen en sportclubs worden geholpen bij het inrichten van gezonde kantines. De
gemeente helpt ze de weg vinden naar landelijke subsidiepotten.

•

Bij het planten van bomen
voedselproducerende soorten.

•

Lokale voedselinitiatieven worden geholpen bij hun communicatie en ledenwerving.

•

De gemeente geeft het goede voorbeeld: bij lunches en congressen is vegetarisch en lokaal
eten de norm. Vleeseters kunnen hun dieetwensen doorgeven.

•

Er komen drinkwatertappunten op centrale plekken en bij sportclubs.

•

Alle Maassluise kinderen hebben goed ontbeten als ze op school zitten. Dit regelt de
gemeente direct via de scholen of via maatschappelijke zorginstellingen.

en

struiken

kiest

de

gemeente

voor

(inheemse)
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2.3 Grondstoffen & afval
Situatie
De discussie over duurzaamheid gaat vaak over klimaat en energie, maar ook met onze
grondstoffen springen we onverantwoord om. In onze huidige economie is het goedkoper om iets
weg te gooien en te vervangen, dan om het te laten repareren. Schokkend veel grondstoffen,
zoals plastic, komen na kort eenmalig gebruik in de afvalverbranding of in het milieu terecht.

Visie
Zwerfvuil en overvolle prullenbakken zijn slechts een symptoom van ons grondstoffenprobleem.
Maar ze springen wel in het oog en staan daardoor in de top-3 volks-ergernissen. Dit pakken we
dus aan.
Maandelijks organiseert GroenLinks een “Trashtafette”, waarbij we met een groeiende groep
vrijwilligers zwerfvuil verwijderen langs het Scheur en het aangrenzende recreatiegebied bij de
veerpont.
Maar belangrijker is om het probleem op grote schaal en bij de bron aan te pakken. Op lokaal
niveau kunnen we daaraan ons steentje bijdragen, door bij nieuwbouw en gemeentelijke
aanbestedingen te kiezen voor gebruik van duurzame grondstoffen en circulair ontwerp. In de
ontwerpfase wordt dan al nagedacht over een eventueel ‘tweede leven’ van grondstoffen.
Actiepunten
●

De gemeente zorgt dat iedere inwoner afval gescheiden kan inleveren op loopafstand.
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●

Op openbare plekken, zoals de bibliotheek en de metrostations, komen inleverpunten
voor (kleine) statiegeldflesjes.

●

Er komen voldoende openbare prullenbakken. De bakken krijgen een klep om vogels en
wind tegen te gaan. Bakken op populaire plekken zijn extra groot en worden vaker
geleegd.

●

In de binnenstad komen rolcontainers en/of ondergrondse containers.

●

De gemeente houdt plekken schoon waar veel zwerfafval terechtkomt. Denk aan: langs
het Scheur (Nieuwe Waterweg), bij de winkelcentra en de metrostations.

●

Vrijwilligersgroepen die hun eigen wijk schoonhouden worden actief ondersteund.

●

De gemeente ondersteunt en faciliteert initiatieven
tweedehandswinkels en innovatieve duurzame startups.

●

Er komen strengere normen voor materiaalgebruik en duurzaamheid bij nieuwbouw en
grote verbouwingen.

●

De gemeente spreekt de industrie en bouwbedrijven binnen de gemeentegrenzen aan op
hun (zwerf)afval en handhaaft tegen overtreders. Bouwafval mag niet over de hekken
waaien.

●

De gemeente investeert in een boot om de vlieten, de havens en de sloten afvalvrij te
maken.

●

De gemeente zet meer medewerkers in om zwerfafval te verwijderen.

●

De sluiswachters van de Monstersche Sluis worden uitgerust met hulpmiddelen om
zwerfvuil uit het water te vissen, vóórdat dit via de haven de zee kan inspoelen.

zoals

Repair

Cafe,
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2.4 Openbaar groen
Situatie
De laatste jaren zijn er in Maassluis honderden bomen gekapt die niet vervangen zijn. Geleidelijk
aan verarmt de groene leefomgeving. En de gemeente heeft plannen om nóg meer bomen te
kappen.

Visie
Iedereen heeft recht op een groene leefomgeving. In onze stad is dat prima te organiseren.
Maassluis is en blijft een stad waarin het prettig en gezond is om te wonen én te recreëren.
Actiepunten
●

De gemeente stelt - naast de bestaande beleidsadviseur Groen, Biodiversiteit, Ecologie een stadsecoloog aan om medewerkers en aannemers aan te sturen, te zorgen voor
duurzame plannen en een goede uitvoering en bewoners/ bewonersorganisaties te
adviseren bij de (natuurlijke) inrichting en onderhoud van hun omgeving. Hierbij zet de
gemeente in op continuïteit bij personeelsbeleid, zodat kennis niet verloren gaat.

●

De gemeente krijgt een eigen bomenverordening, waarin regels voor behoud,
bescherming en kappen worden vastgelegd.

●

De gemeente moet gekapte bomen vervangen door dezelfde hoeveelheid (in m3)
biomassa. Als één oude boom gekapt wordt, kan dit betekenen dat er 5 tot 10 jonge
boompjes voor terugkomen. Als er kap-plannen zijn, moeten éérst nieuwe bomen geplant
worden.
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●

Daarnaast worden nog eens 500 bomen extra geplant. Vooral tiny forests zijn hierbij een
goede optie, met name voor de biodiversiteit.

●

Er komt een locatievoorstel voor nieuwe bomen en plantenperken. Burgers kunnen
hiervoor voorstellen doen.

●

Bij het planten van bomen worden duurzame keuzes gemaakt. Jonge aanplant is
goedkoper én slaat beter aan. Inheemse, diverse soorten kunnen beter tegen plagen en
ziektes. Daarnaast wordt voor alle nieuwe aanplant meteen een onderhoudsplan gemaakt
en uitgevoerd.

●

De gemeente ondersteunt of initieert initiatieven zoals een voedselbos, een pluktuin, een
vlinderweide en/of een bloesembomenlaan.

●

Het centrum én de woonwijken
plantenbakken en -perken.

●

Het duurzame, ecologische maaibeleid wordt voortgezet. Uiteraard worden
onoverzichtelijke verkeersknooppunten extra gemaaid. Stadsherders worden ingezet om
grotere stukken gras met schapen te ‘maaien’.

●

De gemeente hanteert strenge kwaliteitseisen bij het uitbesteden van snoei-, maai- en
knotwerkzaamheden. Duurzaam en lokaal zijn belangrijker dan goedkoop.

●

Op daken van bushokjes komen groene daken en/of zonnepanelen.

●

Voor iedere geboorte in Maassluis wordt een boom geplant.

worden

vergroend,

met

goed

onderhouden
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3. GELIJKHEID
3.1 Discriminatie & Regenbooggemeente
Situatie
In Maassluis zou geen plaats moeten zijn voor welke vorm van discriminatie dan ook. Niet voor
racisme, antisemitisme, moslimhaat, validisme, seksisme of discriminatie op basis van seksuele
voorkeur of gender.
Helaas lopen sommige groepen mensen tóch vaker tegen obstakels op dan andere groepen.
Mensen met een migratieachtergrond komen minder makkelijk aan een baan. En zeven op de
tien LHBT+’ers krijgt te maken met fysiek of verbaal geweld wegens hun identiteit.

Visie
GroenLinks vindt dat iedereen moet kunnen zijn wie hij, zij of hen is. Ongeacht hun seksualiteit,
afkomst, leeftijd, religie of gender.
Inwoners passen niet in een hokje. Ze zijn vader, moeder, vriend, scholier, sporter, religieus,
asielzoeker, bewoner van een verzorgingstehuis, van kleur, gehandicapt, werkend of met
pensioen - of alles tegelijk. Daarom moet de gemeente niet óver maar mét verschillende groepen
beleid maken. Van doelgroepenbeleid naar inclusiebeleid.
Daarnaast moet de gemeente zich actief inzetten voor de veiligheid van minderheidsgroepen.
Actiepunten
●

In gemeentelijke monitors worden discriminatie en uitsluiting meegenomen.
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●

De gemeente gaat nauwer samenwerken met bedrijven, maatschappelijke organisaties
en andere overheden in de aanpak van discriminatie en uitsluiting.

●

Onderwijs en dialogen over gelijkheid, diversiteit en inclusie worden aangemoedigd en in
stand gehouden.

●

Er komt extra aandacht voor de nieuwe Wet inburgering. Vanaf 2022 krijgen gemeenten
de regie op deze Wet. Het doel van het nieuwe inburgeringswet is dat statushouders snel
en volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. (Betaald) werk en participatie
spelen daarin een centrale rol.

●

De gemeente onderneemt meer actie in het bestrijden van discriminatie in samenwerking
met de politie.

●

Er komt meer aandacht in het beleid voor de grote diversiteit in de LHBTI+gemeenschap: homomannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgender personen,
intersekse personen, non-binaire personen, queer personen van kleur, mensen in
alternatieve relatievormen of meeroudergezinnen.

●

Aangiftebereidheid wordt gestimuleerd om een beter beeld te krijgen van anti-LHBTI+geweld en discriminatie.

●

Er komt een duidelijk aanspreekpunt voor LHBTI+-personen bij de politie, bijvoorbeeld
via Roze in Blauw.

●

De gemeente werkt samen met belangenorganisaties voor mensen met een lichamelijke,
verstandelijke of psychiatrische beperking. Ook deze groep krijgt veel te maken met
ongewenste uitsluiting.

●

Bij de inrichting van nieuwe straten wordt rekening gehouden met blinden en
slechtzienden, maar ook met mensen in een rolstoel of in een scootmobiel.

●

Er komt een lift bij de Wip of de Veerstraat. Mensen in een rolstoel en mensen die slecht
te been zijn kunnen het centrum nu slecht bereiken vanaf die kant.
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3.2 Armoede & schulden
Situatie
Ruim één op de twaalf kinderen in Nederland groeit op in armoede.
Ook in Maassluis neemt het verschil tussen rijk en arm toe. Daardoor ontstaat er een groep
mensen met nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt. Zij hebben weinig mogelijkheden om zich
aan de armoede te onttrekken. En dat resulteert weer in meer stress, meer criminaliteit en meer
drugsgebruik.
Mensen met problematische schulden schamen zich vaak en kloppen pas laat aan voor hulp.
Gemiddeld pas na vijf jaar. In de tussentijd lopen de schulden op, met alle gevolgen van dien.
Schulden raken niet alleen de bankrekening, maar ook relaties, kinderen, de goede nachtrust en
de psychologische gezondheid.
Visie
GroenLinks wil gelijke kansen en recht op een fatsoenlijk inkomen voor iedereen. Niemand hoort
in armoede te leven. Alle Maassluizers moeten gezien en gehoord worden.
GroenLinks Maassluis wil schulden het liefst voorkomen, waar mogelijk klein houden en vooral
snel oplossen.
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Actiepunten
●

Maassluizers die leven in armoede of op de armoedegrens worden snel naar de juiste
hulpverlener doorverwezen.

●

De Wet gemeentelijke schulhulpverlening (2021) wordt actief ingezet om problematische
schulden vroeg te signaleren. Persoonsgegevens worden hiertoe uitgewisseld met
schuldhulpverlenende instanties.

●

Om te voorkomen dat schulden van Maassluizers te hoog oplopen, wordt een

schuldenrust ingevoerd. Zodra Maassluizers hulp zoeken, worden hun schulden bevroren.
Hierdoor komen er geen nieuwe incasso’s of aanmaningen bij, totdat een uitweg (zoals
schuldsanering of een ander hulpprogramma) is gevonden.
●

Door middel van Collectief Schuldregelen worden betaalregelingen sneller afgesproken.
Dit zorgt voor minder rompslomp bij de gemeente en schuldeisers, en perspectief voor de
mensen met schulden.

●

De gemeente ondersteunt lokale initiatieven zoals de Voedselbank, Stichting NonFoodbank Maassluis, Samen Sterk Maassluis, Welzijn E25, Stichting Thuisgekookt,
Stichting Present, Stichting BOOM Maassluis.
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4. ZORG & GEZONDHEID
Situatie
Sinds de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) in 2015 bij de gemeentes is komen te liggen, zijn de problemen in de Nederlandse zorg er
alleen maar groter op geworden.
Wachtlijsten blijven groeien. Door de focus op marktwerking voelen veel patiënten zich een
nummertje. En van de werknemers in de jeugdzorg geeft vier op de vijf aan dat de werkdruk te
hoog is.

Visie
GroenLinks Maassluis geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin alle
inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben. Goede zorg moet voor iedereen laagdrempelig en
toegankelijk zijn. GroenLinks zet zich daarom in voor inclusieve zorg, dicht bij huis.
Zorg is geen fabriek, maar menselijk maatwerk. De kwaliteit van de (jeugd)zorg moet weer
centraal komen te staan. Zorg moet beter aansluiten bij de behoefte van de patiënt of het
kwetsbare kind. Verder moet de enorme regeldruk voor zorgverleners omlaag. We geven
professionals het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn.
Zorg, welzijn, wonen en een gezonde leefomgeving gaan hand in hand. De gemeente kan
(achteraf) zorgen voor hulp en adequate zorg, maar ook zorgen dat mensen zo lang mogelijk in
hun eigen buurt kunnen blijven wonen, sporten en bewegen, zodat ze fysiek en mentaal gezond
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blijven. Een groene, duurzame, goed bereikbare wijk met veel sociale cohesie en een ruim
aanbod aan collectieve voorzieningen draagt bij aan een gezonde gemeente.
Actiepunten
●

Alle Maassluizers hebben toegang tot een gezonde, veilige, sociale leefomgeving, woning,
werk en inkomen. Er is zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft.

●

Bureaucratie in de zorg wordt teruggedrongen. Een passende vorm van financiering en
verantwoording wordt ontwikkeld waarin de kwaliteit van de zorg voorop staat, in plaats
van controle en regeldruk.

●

Zorgaanbieders wordt gevraagd te concurreren op kwaliteit in plaats van prijs.

●

De gemeente voert actief preventief beleid om de gezondheidsachterstanden te
verkleinen.

●

Mantelzorgers worden ontlast, bijvoorbeeld door betaalde aanwezigheidszorg of
dagbestedingsprojecten.

●

Huishoudelijke zorg vanuit de Wmo wordt (weer) maatwerk.

●

Er komt meer aandacht voor de zorgbehoeften van thuiswonende ouderen.

●

Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. De gemeente zet daarom in op
preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking tussen huisartsen,
verloskundigen en onderwijsinstellingen.

●

Zorgpersoneel wordt beter beloond en de (administratieve) werkdruk wordt ernstig
verlaagd om de personeelstekorten duurzaam op te lossen. Zorgprofessionals moeten in
Maassluis in de zorg willen komen en blijven werken.

●

Er komt meer aandacht voor laaggeletterdheid en digitale vaardigheden. Dit is onderdeel
van de aanpak van eenzaamheid en de bevordering van het welzijn.

●

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van kwetsbare mensen zoals daken thuislozen en mensen met ggz-problematiek.

●

Kleinschalige woonvormen met professionele hulp worden gestimuleerd.

●

Er komt fors meer geld vrij voor de jeugdzorg.

●

De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten zo snel mogelijk worden weggewerkt.

●

Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, moet het principe zijn: 1
gezin, 1 plan, 1 regisseur.

●

Ook kinderen zonder geldige verblijfsdocumenten krijgen toegang tot jeugdzorg.

●

Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, via één loket, is een goed
uitgangspunt. Maar voor jongeren met complexe psychische problemen, die dus
gespecialiseerde zorg nodig hebben, moet de regie weer centraal bij landelijke
expertisecentra komen.

●

Mensen met een laag inkomen krijgen een gratis sport- en cultuurpas en/of korting op
contributie bij verenigingen.
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●

Op scholen en op sportverenigingen wordt meer gezond (en vegetarisch) eten
aangeboden.

●

De gemeente stimuleert een gezonde leefstijl, onder meer in het onderwijs en via de
lokale horeca en middenstand.

●

De gemeente realiseert en onderhoudt locaties om buiten te kunnen sporten en spelen.
In het openbaar groen en op outdoor fitnesspleintjes.
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5. ENERGIETRANSITIE
Situatie
De komende jaren moeten we als land flinke aanpassingen doen om binnen de grenzen van onze
aarde te gaan leven: de energietransitie. De gemeente maakt een plan om Maassluis aardgasvrij
te maken.
Dat is heel ingrijpend. Er moeten ongetwijfeld veel leidingen veranderd worden en we gaan dat
zien aan de opgebroken straten. Ook in onze huizen moet veel worden aangepast. Niet iedereen
is daar enthousiast over.

Visie
Ons uitgangspunt is dat de energietransitie alleen kan slagen als we bewoners serieus nemen in
hun wensen en toekomstverwachtingen. We vragen niet alleen de medewerking van burgers,
maar we bieden ook concrete voordelen en tegenprestaties.
Actiepunten
●

Als er toch gewerkt wordt in de wijken, dan moet er direct geïnvesteerd worden in de
toekomst van de wijk. In ‘wijkgesprekken’ kunnen bewoners aangeven hoe ze hun buurt
willen verbeteren. De gemeente kijkt samen met de bewoners hoe de energietransitie
hierin past.

●

De gemeente helpt bewoners om een “Buurtenergiesysteem” op te zetten. Een groep
inwoners, een buurt of een paar straten realiseren samen een energiesysteem. Elk lid van
de coöperatie neemt ook energie af.
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●

Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing. Van
energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen (tochtstrips, led-lampen,
radiatorfolie, etc).

●

Sociale huurwoningen en huurflats worden met spoed gerenoveerd om een hoger
energielabel (bij voorkeur energieneutraal) te krijgen.

●

Mensen zonder baan worden omgeschoold tot energiecoach of installateur. Zo vangen we
drie vliegen in één klap: mensen verbruiken minder energie, de energierekening gaat
omlaag én de werkloosheid loopt terug.

●

We richten ons allereerst op laaghangend fruit: isoleren, isoleren en nog eens isoleren.
Dit verhoogt het leefcomfort, is prettig voor de portemonnee en is ook nog eens goed
voor het klimaat!

●

De gemeente verleent alleen medewerking aan zonne- en windprojecten die aan strenge
groene en sociale voorwaarden voldoen. Zo profiteert de gemeenschap financieel en
verbetert de omliggende natuur.

●

We experimenteren met innovatieve plekken om zonne-energie op te wekken:
zonnepanelen op carports, bushokjes, geluidswanden en parkeerplaatsen. Als voorbeeld
wordt een groot duurzame-energieproject uitgevoerd, bijvoorbeeld een overkapte
parkeerplaats/markt met zonnepanelen bij de Koningshoek.

●

Bedrijven moeten meedoen in de energietransitie. De gemeente moet daarom streng
optreden bij het (niet) naleven van de Wet milieubeheer. Tegelijkertijd helpt de
gemeente het mkb actief om besparende maatregelen door te voeren. Bij nieuwbouw
worden bedrijven verplicht minimaal klimaatneutraal te bouwen.

●

De vergunningplicht voor het installeren van zonnepanelen in het oude centrum
(beschermd stadsgezicht) wordt afgeschaft.

●

We gaan verder dan de BENG-normen (“bijna energieneutraal gebouw”) en eisen dat
ieder nieuw dak in de gemeente multifunctioneel wordt met zonnepanelen, een groen
dak, of een dakterras.

●

Om woningen van het gas af te krijgen, zetten we in op warmtenetten. Deze
warmtenetten moeten gebruikmaken van duurzame bronnen (geothermie, aquathermie,
lucht- en bodemwarmte, of groene stroom). Waar mogelijk geven we de voorkeur aan
lage- en middentemperatuur warmtenetten.

●

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en mikt op een maximale CO2-reductie binnen
de eigen organisatie. De gemeente gebruikt enkel nog groene stroom en er komen
zonnepanelen op alle daken van de panden van de gemeente en op maatschappelijk
vastgoed (scholen, sportvoorzieningen etc.). Ook stellen we strenge duurzaamheids-eisen
aan leveranciers.

●

Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties
(MPG) van nieuwbouw.

●

We zien geen ruimte voor een biomassacentrale in onze gemeente.
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ANDERE BELANGRIJKE BELEIDSPUNTEN
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6. Jongeren
GroenLinks wil van Maassluis een stad maken waar iedereen zich welkom en waardevol voelt.
Maassluis is aan het vergrijzen, wij willen dat jongeren zich ook thuis voelen in de stad!
●

Alle leerlingen verdienen gelijke kansen. Alle kinderen moeten een goede opleiding
kunnen volgen. Ook wanneer hun ouders het Nederlandse schoolsysteem niet kennen, ze
thuis financiële problemen hebben, ze een lichamelijke of mentale beperking hebben, of
thuisloos zijn.

●

Scholen krijgen extra middelen voor buitenschoolse begeleiding.

●

Scholen krijgen een gezonde schoolkantine, inclusief gezonde snackautomaten.

●

Er ruimte is voor acties zoals Nederland Schoon, Stop pesten nu! en voorlichting van COC
Nederland.

●

Voor Iedere Maassluizer is er een stageplek. De gemeente is zelf een grote werkgever en
geeft het goede voorbeeld door meer stageplaatsen aan te bieden.

●

In de bibliotheek komen meer stilteplekken voor studeren, werken of lezen.

●

Huiswerkbegeleiding wordt beschikbaar voor iedereen die daarom vraagt.

●

Er komen meer uitgaansgelegenheden voor jongeren in Maassluis, om te kunnen dansen,
óf gewoon met vrienden af te spreken. Jongeren moeten een eigen plek hebben in de
wijk.

●

Op de Furieade en Bevrijdingsdag is het cultuuraanbod nu vooral op families en ouderen
gericht. Daarom komt er ook een podium speciaal voor jongeren.

●

Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. De gemeente zet daarom in op
preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, verloskundigen
en onderwijsinstellingen.

●

Jongerenwerkers zijn extreem belangrijk. Zij kunnen belangrijke signalen oppikken en
indien nodig hulp aanbieden. Zij krijgen daarom extra ondersteuning.

●

Jongeren verdienen prioriteit bij het vinden van een (eerste) woning in hun eigen
gemeente.

●

Er is te weinig aandacht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Daarom
wordt meer kennis en expertise ontwikkeld in de (jeugd)hulpverlening voor deze groep.
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7. Sport
Sporten is belangrijk, leuk en gezond. Sporten moet dus zoveel mogelijk gestimuleerd worden.
●

In de buitenruimte worden diverse beweegtoestellen geplaatst voor kinderen én
volwassenen. Bijvoorbeeld langs het Scheur, bij de Vogelbuurt, of in de Zuidbuurt.

●

Er komen meer openbare sportveldjes. Hierbij moet en mag de buurt meedenken over de
locatie en de invulling van deze veldjes.

●

Duursporters zoals fietsers, hardlopers en skaters krijgen meer ruimte. Zij moeten veilig
en onbezorgd kunnen sporten in de openbare ruimte.

●

Voor skaters komt er een klein skatepark in de Burgemeesterswijk. Dit park kan
tegelijkertijd dienen als waterbuffer bij veel regen.

●

Voor binnensporters en verenigingssporters worden de bestaande sportzalen
gerenoveerd en uitgebreid. Met name de sportzalen aan de Haydnlaan en de Rozenlaan
voldoen nu niet meer. Uiteraard wordt bij nieuwbouw en renovatie aan strenge
duurzaamheidseisen voldaan.

●

In het Wilgenrijk komt een sporthal in plaats van een sportzaal. Zo is de wijk klaar voor
het groeiende aantal mensen dat in Maassluis komt wonen.
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8. Winkels & horeca
Maassluis heeft een levendige middenstand en een divers winkelaanbod. Helaas laten
consumenten de Maassluise binnenstad steeds vaker links liggen en kiezen ze voor online
shoppen, of winkelen in Rotterdam of Delft. We willen Maassluis daarom nóg aantrekkelijker
maken.
●

Er komt een langetermijnvisie om de versnippering van de winkelcentra (centrum en
Koningshoek) ongedaan te maken door de beide gebieden een duidelijke functie toe te
kennen.

●

De markt, nu tweemaal per week, wordt uitgebreid met een avondmarkt in het centrum.

●

Er komen meer gratis openbare toiletten in Maassluis, onder andere in het oude centrum
en bij de camperplaatsen langs het Scheur.

●

Er komt gratis wifi in de binnenstad. Dit helpt de binnenstad aantrekkelijker te maken om
te gaan shoppen.

●

De openingstijden voor winkels worden ook op zondag verruimd. Nu mogen winkels open
zijn op maandag tot en met zaterdag van 06:00 tot 22:00 uur en op zondag van 12:00
tot 20:00 uur. Als winkeliers dat willen, mogen zij ook op zondagen hun winkels openen
van 06:00 tot 22:00 uur.

●

De openingstijden van de horeca worden vrijgelaten. Uiteraard mag dit geen extra
overlast voor de omgeving geven.

9. Cultuur & recreatie
Maassluis ligt prachtig aan het water. Dat is één van de unieke aspecten van onze mooie stad.
Maar op het gebied van recreatie zijn nog lang niet alle mogelijkheden benut.
●

Braakliggende of ondergebruikte terreinen worden omgevormd tot evenemententerrein.
Bijvoorbeeld het terrein waar Waterwegpop werd gehouden en het parkeerterrein waar
nu de markt is (Marelplein).

●

Er komt een oefenruimte waar bandjes, rappers, zangers en dj’s kunnen oefenen in een
professionele ruimte.

●

Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom stimuleren we
initiatieven in de stad zoals de kunstroute en het beschilderen van bolders. De gemeente
neemt hierin een aanjagende rol en denkt actief mee met organisatoren.

●

Op recreatieplekken komen meer bankjes, aangewezen picknickplekken en afvalbakken.

●

Langs het Scheur komen aangewezen barbecue-plekken met speciale prullenbakken voor
de as.

●

Het oude centrum en de binnenhaven worden verder ontwikkeld op het gebied van de
winkelfunctie, groen en recreatie.

●

Er komen meer ruimten met een buurthuisfunctie, bijvoorbeeld voor klaverjas-, bridge-,
dart-, dam- en schaakverenigingen.

●

Het cultuurbudget wordt voor langere termijn vastgesteld, zodat Maassluisse culturele
organisaties duurzame toekomstplannen kunnen maken.
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●

Kinderen van minima krijgen een sport- en cultuurpas waarmee zij gratis of met korting
gebruik kunnen maken van het Maassluise cultuuraanbod zoals muzieklessen of
theatervoorstellingen.

●

Er komen schaaktafels zodat mensen in de buitenruimte kunnen schaken.

10.

Veiligheid

Iedereen moet zich veilig voelen in Maassluis. Criminaliteit en straatintimidatie horen hier niet
thuis. En we weten allemaal: voorkomen is beter dan genezen. Daarom ligt onze nadruk op
preventie.
●

Fietsendiefstal is een groot probleem in Maassluis. De pakkans moet worden vergroot
door lokfietsen en meer controle in te zetten op zogenaamde “hotspots”.

●

Het afsteken van vuurwerk (met Oud en Nieuw) door particulieren wordt verboden.
Consumentenvuurwerk veroorzaakt flinke milieuschade (luchtkwaliteit en afval).
Bovendien wordt er met knalvuurwerk ieder jaar veel schade aangericht aan
eigendommen van inwoners en de gemeente.

●

Ter compensatie komt er een Oud-en-Nieuwfeest met een centrale vuurwerkshow door
professionals.

●

De gemeente investeert meer in jongerenwerk. Jongerenwerkers pikken belangrijke
signalen op en kunnen ervoor zorgen dat jongeren niet ontsporen.

●

De politie en handhaving moeten sneller bereikbaar zijn voor kleinere meldingen over
incidenten die niet levensbedreigend zijn. Denk aan straatintimidatie en jongeren die vuil
op straat gooien.

●

Maassluis doet mee aan proeven rondom legale wietteelt. Hierbij wordt het kweken en
gebruiken van cannabis gelegaliseerd, en komen er plekken om drugs te laten testen op
veiligheid.

●

Sekswerkers worden geholpen om op een veilige, legale manier hun werk kunnen doen.
Denk hierbij aan veilige werkruimtes.
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11.

Dieren

Nederland telt niet alleen 17 miljoen mensen, maar ook 27 miljoen huisdieren. En ook de dieren
die niet bij ons in huis leven, verdienen onze zorg en aandacht.
●

Bij ieder bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan
stellen we groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Hierbij wordt er ook
gedacht aan losloopgebieden voor honden, schone en veilige recreatiegebieden voor
mensen, en ruimte voor de natuur.

●

Er komen meer en duidelijker aangegeven uitlaatplekken voor honden, en afvalbakken
met poepzakjes. Daarnaast rijdt de ‘poop scooper’ vaak genoeg uit om ‘hotspots’ vrij van
hondenpoep te houden.

●

Onze buurgemeenten hebben ze wel al, maar Maassluis mist ze nog: padden- en
vogeltrapjes, touwen in de vlieten en natuureilandjes. Zo kunnen (huis)dieren veilig uit
het water klimmen.

●

De Milieustraat krijgt een hygiënische kadaver-container, waar dode dieren op een
verantwoorde manier kunnen worden afgevoerd.

●

De dierenhoeken op het Lepelaarplantsoen, G.A. Brederolaan en de Sportlaan dragen
positief bij aan de leefbaarheid in de wijk en versterken de interactie tussen mens en
dier. Daarom moeten deze dierenhoeken toegankelijk blijven voor iedereen, óók voor
mensen met een beperking.
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